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Zwart wit – Frank Boeijen  

Hij liep daar in de stad  

'S Avonds laat  

Plotseling aan de overkant  

Zag hij ze staan  

Iemand riep: “je hoort niet bij ons“ 

Mes, steek, pijn... 

Denk goed na aan welke kant je staat  

Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  

Denk niet zwart-wit  

Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  

Denk niet zwart-wit  

Maar in de kleur van je hart  

Maar in de kleur van je hart 

Donker was de straat  

Op weg naar het plein  

Een taxi, het is te laat  

Het is voorbij  

Wie wil er bloed op de achterbank  

Van de werkelijkheid 

Denk goed na aan welke kant je staat  

Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  

Denk niet zwart-wit  

Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  

Denk niet zwart-wit  

Maar in de kleur van je hart  

Maar in de kleur van je hart 

Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  

Denk niet zwart-wit  

Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)  

Denk niet zwart-wit  

Maar in de kleur van je hart  

Maar in de kleur van je hart  

Maar in de kleur van je hart  

Maar in de kleur van je hart 

 

Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij 

Als de oorlog komt, 

En als ik dan moet schuilen, 

Mag ik dan bij jou? 

Als er een clubje komt, 

Waar ik niet bij wil horen, 



Mag ik dan bij jou? 

Als er een regel komt 

Waar ik niet aan voldoen kan 

Mag ik dan bij jou? 

En als ik iets moet zijn, 

Wat ik nooit geweest ben, 

Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen, 

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen, 

Droog jij m'n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag, 

Mag jij altijd bij mij. 

Kom wanneer je wilt, 

Ik hou een kamer voor je vrij. 

Als het onweer komt, 

En als ik dan bang ben, 

Mag ik dan bij jou? 

Als de avond valt, 

En 't is mij te donker, 

Mag ik dan bij jou? 

Als de lente komt, 

En als ik dan verliefd ben 

Mag ik dan bij jou? 

Als de liefde komt, 

En ik weet het zeker, 

Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen, 

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen, 

Droog jij m'n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag, 

Mag jij altijd bij mij. 

Kom wanneer je wilt, 

Ik hou een kamer voor je vrij 

Mag ik dan bij jou schuilen, 

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen 

Droog jij m'n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag, 

Mag jij altijd bij mij 

Kom wanneer je wilt, 

'k hou een kamer voor je vrij. 

Als het einde komt, 



En als ik dan bang ben, 

Mag ik dan bij jou? 

Als het einde komt, 

En als ik dan alleen ben, 

Mag ik dan bij jou? 

 

Hoe – Nielson & Miss Montreal  

(NIELSON) 

En ineens zag ik je lopen.  

En ik dacht hoe hoe.  

Ik was meteen ondersteboven. 

En jij om de hoek hoek. 

En we liepen samen verder en ik dacht hoe hoe, 

passen wij ineens zo goed goed bij elkaar. 

En ik weet niet wat ik doe doe. 

Hoe zijn we hier beland, hoe hoe? 

 

(MISS MONTREAL) 

En we vliegen door de dagen. 

En het voelt goed goed. 

En ik moet het eigenlijk niet vragen  

maar wat nou als ik het doe doe. 

 

(SAMEN) 

Wil je samen verder? 

 

En ik dacht hoe hoe. Passen wij ineens zo goed bij elkaar. 

En ik weet niet wat ik doe doe. 

Hoe zijn we hier beland hoe hoe. 

 

Hoe oe oe oe oe, oe oe oe oe. 

Hoe hoe, passen wij ineens zo goed goed bij elkaar. 

En ik weet niet wat doe doe. 

Hoe zijn we hier beland, hoe hoe. 

 

En ik dacht hoe hoe. 

passen wij ineens zo goed goed bij elkaar. 

En ik weet niet wat ik doe doe. 

Hoe zijn we hier beland hoe hoe. 

Samen met U onder een paraplu – Ja zuster, nee zuster 

Gerrit: 

Loop u zo alleen in de regen juffrouw, 

Mag ik u een eindje vergezellen? 

 

Jet: 



Nou ik ben daar eigenlijk tegen meneer, 

Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. 

 

Gerrit: 

Pardon juffrouw, het regent zo, kom geeft u mij een arm. 

 

Jet: 

Het mag niet van de zuster,  

Maar het is wel lekker warm. 

 

Samen met u onder een paraplu, 

Wiedewied, 

Samen met u onder een paraplu. 

 

{{Ze liepen door de plassen heen, spattend en spettend, je kon geen hand voor ogen zien het 

regende ontzettend}} 

 

Gerrit: 

Is het niet gezellig zo samen juffrouw, 

Is het niet gezellig in de regen. 

 

Jet: 

Dank u ik ben waar ik zijn moet meneer, 

Bij de halte van lijn 9. 

 

Gerrit: 

Pardon juffrouw de tram is weg, 

Ik breng u naar de bus. 

 

Jet: 

Ik loop niet graag met vreemden mee, 

Maar het is wel lekker knus. 

 

Samen met u onder een paraplu, 

Wiedewied, 

Samen met u onder een paraplu. 

 

{{Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de gracht zo wandelden ze hand in hand door de 

regen onverwacht. Hij zei:}} 

Gerrit: 

Juffrouw, pas op die plas, de weg is hier zo smal.  

 

{{En PLOEM.. daar lag ze in de goot met paraplu en al.. Hij hielp haar netjes overeind de juffrouw 

zei:}} 

 

Jet: 

Meneer.. de zuster, ze had toch gelijk en dit doe ik nooit meer!! 

 



Gerrit: 

Loop u zo alleen in de regen juffrouw, 

Mag ik u een eindje vergezellen? 

 

Jet: 

Nou ik ben daar eigenlijk tegen meneer, 

Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. 

 

Gerrit: 

Ik heb een paraplu juffrouw 

 

Jet: 

Dat is een goed idee, 

Maar loop een beetje sneller want ik moet naar de WC. 

 

Samen met u onder een paraplu, 

Wiedewied, 

Samen met u onder een pa-ra-plu. 

Als het avond is – Suzan en Freek 

Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil 

Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn, nu is het stil 

Met het vallen van de nacht 

Fluister ik nu zacht; hoor je mij misschien? 

Ik weet gewoon niet hoe 

Bij alles wat ik doe 

Ik kan het niet hebben als het avond is 

Oh want 's avonds mis ik je vaak 

Je weet dat ik niet luister als je praat als dit 

En me raakt als dit 

En dan gaat 

Zeg me dat het goedkomt 

Geef me stukjes toekomst 

Of moet ik je maar laten gaan? 

Ik kan het niet hebben als het avond is 

Ik heb je vaak gemist inderdaad 

Nu sta je hier weer voor me, 

ik twijfel geen seconde, voel jij dit ook? 

Jouw hand in de mijne of is dit te weinig om door te gaan? 

Bij alles wat je zegt 

ik voel niet dat je vecht, is dit klaar misschien? 

Ik weet gewoon niet hoe 

Bij alles wat ik doe 



Ik kan het niet hebben als het avond is 

Oh want 's avonds mis ik je vaak 

Je weet dat ik niet luister als je praat als dit 

En me raakt als dit 

En dan gaat 

Zeg me dat het goedkomt 

Geef me stukjes toekomst 

Of moet ik je maar laten gaan? 

Ik kan het niet hebben als het avond is 

Ik heb je vaak gemist inderdaad 

Ik kan het niet hebben als het avond is 

Oh want 's avonds mis ik je vaak 

Ik kan het niet hebben als het avond is 

Ik heb je vaak gemist inderdaad 

 

 


